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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, realizada em quatorze de Junho de dois mil e treze, às 08h15,
em segunda chamada, no Complexo Argos - JUNDIAÍ – Rua Drº Cavalcante,
396 Vila Arens - Jundiaí/SP, com a participação de conselheiros e ouvintes,
que assinaram o livro de presença de reuniões do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, às fls. 04, a Senhora Presidente inicia a
sessão dizendo que buscamos sempre mais conhecimento, devemos buscar
juntos e conhecendo um com o outro, por isso vocês receberam um crachá e,
através dele poderemos começar a nos conhecer um pouco, que nesta
reunião possamos conversar bastante, pois em uma reunião ordinária não há
tempo, estamos sempre com uma pauta pré definida, com assuntos igualmente
importantes e sempre emergenciais, no entanto precisamos ir mais longe em
nossa missão de defensores dos direitos da Criança e do Adolescente. Por isso
concordamos com esta reunião extraordinária. Uma vez ouvi que para juntar
pessoas, basta um convite, é fácil, mas unir pessoas é diferente, para unir
precisamos de algo em comum, de um olhar na mesma direção, trocar
experiência é bem diferente, olhar com carinho nossa missão no CMDCA?
Como sentimos essa missão hoje? Como Desenvolvemos essa missão no
CMDCA? Precisamos nos conhecer para formarmos um grupo coeso. Passou
então a apresentar a programação: A Senhora Jussânia Lamarca conselheira
tutelar, fará a dinâmica do crachá, a seguir uma breve parada para um café
bem aconchegante, depois nos dividiremos em pequenos grupos para uma
breve discussão a partir de perguntas norteadoras e fechamento aqui no
auditório, a seguir foi passada a palavra para Jussânia Lamarca, onde ela
esclareceu que no crachá, todos escreveram eu no CMDCA colorido, então
pediu para que todos observassem o crachá dos amigos ao lado, a seguir um
conselheiro iria escolher um amigo para apresentar e esse amigo diria o por
quê da escolha da palavra ou frase colorida. Após a emocionante apresentação
de cada pessoa, a Sra. Presidente convidou a todos para o café em um
ambiente bem agradável, decorado com bexigas, desenhos de criança e
música ambiente, durante o café Claudia Regina foi conversando de pessoa
em pessoa , e fazendo um circulo colorido em cada crachá, futilizando seis
cores ( Verde, amarelo, rosa, vermelho, marrom e laranja ), ao término de 20
minutos a Sra. Presidente pediu a todos que prestassem atenção a música
que ela colocaria, foi colocado a música (Bola de Meia, Bola de Gude),
terminada a música , foi entregado a cada um deles uma bolinha de gude e
solicitado que cada pessoa procurasse uma sala identificada com as cores dos
crachás, em cada sala permaneceram dois grupos, os trabalhos melhor
dizendo as conversas foram embasadas em três perguntas: 1 - “ Quais os
pontos de convergência entre sua vida profissional e as ações do
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente– CMDCA? 2
- “O que as Ações do Conselho e a sua Participação nele te inspiram,
promovem em sua Jornada Pessoal? e 3 - O que este grupo tem para
contribuir para o conselho Municipal da Criança e do Adolescente de
Jundiaí? A cada pergunta entregue aos grupos estes tiveram cerca de quinze
minutos para conversarem livremente, apenas ao ser entregue a terceira
pergunta seguiu-se a orientação para que produzissem um trabalho com as
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trocas até aqui ocorridas, desenho, texto... A idéia foi para que se sentissem
livres para criar e na seqüência, voltando ao auditório um membro de cada
grupo apresentou a produção do grupo e vimos os resultados deste exercício
de conversação, antes, porém, a Senhora Presidente explicou o porquê da
bolinha de gude que cada um recebeu após o café, trata-se de um símbolo,
tirado da letra da música trabalhada e mais que isso pediu para que cada
integrante deste grupo guarde este pequeno presente, guarde-o até abril de
2015, momento em que estaremos elegendo um novo CMDCA e caso não
mais vá fazer parte deste grupo, seja por qual motivo for, passe a bola,
literalmente passe a bola para aquele que for assumir. Quanto os trabalhos
apresentados, os grupos utilizaram cartolinas para darem seus recados, em
sua totalidade demonstrando preocupação, no melhor sentido, com a missão
deste Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Encerrando este
momento a presidente diz de sua imensa alegria com a presença de mais 30
(trinta) pessoas em mais uma manhã, juntas para trabalhar em prol da criança
e do adolescente de Jundiaí. Aproveita para falar um pouco sobre o trabalho
iniciado hoje, em especial, onde iniciamos um novo olhar e sentimos a
necessidade de planejarmos nossas ações, o CMDCA já algum tempo sente
falta de um plano de trabalho e a mesa diretora gostaria de propor que façamos
esse planejamento juntos, quanto mais participativo melhor, mais idéias...Para
tanto propomos um novo encontro, também fora do espaço das ordinárias,
quiça em uma sábado ao ar livre, Vice Presidente Denilson André ira verificar a
possibilidade de utilizarmos espaços como parque da cidade, parque da uva
para iniciarmos essa discussão do nosso plano de trabalho, nosso
planejamento, nossa agenda. Propomos o dia 13 de julho, um sábado,
aniversário do ECA para este encontro. Fica o pedido para que pensem e
venham conosco formular essa mudança. Podemos sim sermos um marco na
história do CMDCA de Jundiaí, o conselho, assim como nós é fruto de sua
história e temos orgulho desta história, mas é chegado o momento de
fazermos mais, de fazermos diferente. Nada mais a tratar a Senhora presidente
agradece mais uma vez a participação de todos e declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima, ordinária, que se realizará em 21de junho
de 2013, na sala 01 da CIESP à Avenida Navarro de Andrade s/n Vila
Municipal a partir da 8 horas. Eu Claudia Regina Martins de Oliveira, secretária
“ad hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela
Assembléia, segue para assinatura da presidente
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